
I Timrå går företagen före.

Fördel
Timrå



SCA verkställer en av Sveriges största industriinvesteringar 
genom att satsa över 7,8 miljarder kronor på utbyggnaden av 
Östrands massafabrik i Timrå. 

Fördel
Timrå
I Timrå växer företagen mer, anställer  
fler medarbetare och tjänar mer pengar*

Mitt i Norrlands största arbetsmarknad, med en infrastruktur i 
toppklass som öppnar för konkurrenskraftiga logistiklösningar, 
hittar du Timrå. Hög samhälls säkerhet, geografisk stabilitet, 
trygg energiförsörjning, omedelbar tillgång till en av landets 
största IT-regioner och närhet till ett 
starkt växande universitet skapas en 
solid grund för långsiktigt  lönsamma 
etableringar.

Välkommen till Timrå!

Nära till allt.
15 min till Sundsvall.
17 min till Mitt universitetet.
25 min till Härnösand.

Ingela Ekebro, SCA.
Östrands massafabrik startade år 1931 och med en historisk industriinvestering beslutad 2015 skapar SCA en fabrik i världsklass 
när det gäller produktkvalitet, miljö och konkurrenskraft. Utifrån vår horisont med det större företagets perspektiv är Timrå en bra 
plats för utveckling. Läget är strategiskt nära SCAs skogstillgångar samt vattenförsörjning och en bra infrastruktur för både land- 
och sjövägar. Kommunen har en uttalad, ärlig ambition att stötta näringslivet i Timrå och de visar en tydlig vilja till kommunikation. 
Det är väldigt betydelsefullt att vi har en bra dialog och förstår varandras behov. Kommunen gör även lyhörda insatser för ett gott 
företagsklimat och rankingarna visar tydligt att det är fler än vi som tycker det.

* 4 av 290 kommuner i Sverige har belönats med utmärkelsen Bäst Tillväxt fem gånger de senaste 10 åren. 
Det är Vingåker, Varberg, Gnosjö och Timrå. 2017 tilldelades Timrå kommun utmärkelsen för 6:e gången. 
Bästa Tillväxt delas ut av kreditupplysningsföretaget SYNA årligen till den kommun i varje region där 
 företagen anställer fler medarbetare, ökar omsättningen mest och tjänar mest pengar.
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Positionen i direkt anslutning 
till E4:an är mycket strategisk 
för dig som vill nå ut i världen.”

Timrå är en tillväxtkommun med ett tydligt 

budskap: här går företagen före. Väl förankrade 

politiska beslut ger företagsärenden företräde 

och kommunens företagsservice är välvässad. 

Här är det lätt att starta nya företag, etablera 

verksamheter och fortsätta växa.

Effektiva vägar ut i världen
Positionen i direkt anslutning till E4:an är 

mycket strategisk för dig som vill nå ut i  

världen och låta världen komma till Timrå, 

utan omvägar. Kombinationen med närliggande 

tåg- och flygförbindelser samt tillgång till tre 

djuphamnar i kommunen ger våra företagare  

ett fullskaligt utbud av effektiva leveransvägar. 

Pendlingsavståndet från flera större tätorter 

och närheten till Mittuniversitetet gynnar 

kompetensförsörjningen. Statistiken visar att 

medarbetarna vid Timråföretag har utmärkande 

stark lojalitet och kontinuitet. En anställd som 

börjat arbeta här, stannar gärna kvar för att 

utvecklas inom företaget. Europas bästa luft 

och ett av Europas bästa dricksvatten bidrar 

ytterligare till förstklassiga livsvillkor för alla som 

verkar i Timrå.

Bil, båt, flyg eller tåg.
Fyra transportslag inom 
tio minuter.

E14

E4

HärnösandHärnösand

SundsvallSundsvall

Timrå

Timrå
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Timrå sträcker ut sig längs Norrlandskusten och kommunens 
ambition är att tillgängliggöra ännu fler strandnära lägen för 
medborgare, företag och industrier.

Kustnära lägen och låga kostnader
Tillgängliga tomter har en fördelaktig prisnivå och ger låga 

uppstartskostnader, även vid nybyggnation. Timrås nio mil långa 

kustremsa skapar unika förutsättningar och kommunen arbetar 

med en tydlig ambition att tillgängliggöra fler strandnära lägen 

för att möta efterfrågan.

I Timrå växer företagen snabbare 

än i andra kommuner, ett faktum 

som bekräftats gång på gång 

genom oberoende mätningar av 

kreditupplysningsföretaget SYNA. 

År efter år tillhör Timrå kommun 

toppskiktet enligt företagarnas 

egen bedömning av företagsklimatet, i Svenskt Näringslivs 

återkommande ranking. 

Timrå kommuns sikte är inställt på Norrlands bästa 

företagsklimat och att tillhöra landets topp tio-kommuner  

när det gäller företagsservice. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

År efter år tillhör Timrå 
kommun toppskiktet enligt 
företagarnas egen bedömning 
av företagsklimatet.”

Nio mil kust.
Timrås långa kust sträcka 
möjliggör tre djuphamnar 
och mycket annat.
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Servicegaranti från start till mål
Ta med oss i beräkningen redan när din idé eller ditt projekt är på 

planeringsstadiet! Hos Timrå kommun går företagen före och vi på 

Näringslivskontoret ser till att du snabbt får den hjälp du behöver. 

Hos oss får du en egen kontaktperson som även samordnar 

ditt ärende, om det kräver behandling av flera kommunala 

förvaltningar. Din kontaktperson följer sedan ditt ärende ända 

fram till målgång.

Visste du att vi har 20-talet nyckelhandläggare från fyra olika 

förvaltningar som arbetar med företags service? Kontakta oss på 

Näringslivskontoret så ser vi till 

att du får rätt hjälp. Alla upp-

gifter finns på timra.se. Företagen först.
Du som företagare får en 
väg in till kommunen och 
företräde med ditt ärende.

Din kontaktperson 
följer ditt ärende ända 
fram till målgång.”

Kjell-Arne Engberg, Engbergs och EdiLog.
Timrå ligger oerhört centralt, nära till allt genom en bra infrastruktur inom alla färdsätt. Jag har drivit företag här länge och när vi 
startade vårt senaste bolag EdiLog med tillverkning av eldrivna vedtruckar, behövde vi en ganska extrem lokal. Den hittade vi i Timrå 
och det känns väldigt positivt att produktionen hamnade här. Rekrytering är inga problem. Närheten till Sundsvall ökar urvalet och 
kompetent folk hör av sig trots att vi inte annonserat. Timrå kommun ska ha en eloge för det gedigna jobb de gör. De har lyssnat på 
oss företagare, skapat en väg in och hjälper alltid till när det behövs. Decennier i sträck har de arbetat för ett gott företagsklimat  
och bevisat att enträget jobb mot samma mål ger goda resultat.
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Vi hjälper dig att

Ett framgångsrikt företag startar med en bra idé som 
förverkligas vid rätt tillfälle av en person som har förmågan 
att driva den. Kanske är det du? Vi på näringslivskontoret 
hjälper dig gärna att skaffa de bästa  förutsättningarna för 
att lyckas som egen företagare.

Förverkliga 
din idéS

TA
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Vi kan hjälpa dig att 
hitta rätt lokal eller 

tomt.

Vi kan guida dig 
till värdefulla 

sammanhang och 
nätverk.

Vi kan informera  
om möjlig  

finansiering och 
etableringsstöd.

Vi kan förmedla 
kunskap om regler 

och tillstånd.

Vi kan sätta dig i 
kontakt med en av 

landets ledande start 
up-acceleratorer,  

som finns i Timrå.

Rätt startläge
Har du en affärsidé 
och ett önskat mål?

Nya nätverk
Har du en nyfikenhet 
och intresse att lära 

av andra?

Finansiering
Har du behov av en 

affärsplan och en 
ekonomisk kalkyl?

Ökad kunskap
Har du ett behov av 
ökad kunskap kring 
regler och tillstånd 
inom din bransch?

Start up-stöd
Har du en önskan 

om informativa träffar 
för kunskap och 
stöd i Starta Eget-

processen?
 ”De lyssnar.”
 ”Timrå kommun ska 
ha en eloge för det 
gedigna jobb de gör. 
De har lyssnat på oss 
företagare, skapat en 
väg in och hjälper alltid 
till när det behövs.”
Kjell-Arne Engberg, 
EdiLog.

Det är kostnads fritt 
att kontakta oss och 
vi behandlar dina 
företags hemligheter  
med sekretess.
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Vi kan förmedla 
aktuellt utbud av  
ledig mark och  
lediga lokaler.

Vi kan se till att du  
får rätt kontakt och 

samordnar ditt ärende 
om det kräver behandling 

av flera förvaltningar 
inom kommunen.

Vi kan informera 
om din verksamhet 

kräver tillstånd eller 
annan anmälan till 

myndighet.

Vi kan för-
medla kontakt 

för professionell 
rekrytering.

Vi kan ge dig  
till gång till strate-

giska nätverk och 
affärsarenor.

Vi kan ge  
vägledning till  

ny finansiering.

Etablering
Söker du svar på 

markfrågor?

Samlad service
Söker du besked om 

bygglov?

Ökad kunskap
Söker du utökad 

kunskap om tillstånd 
och regler?

Fler kollegor
Söker du professionellt 

stöd vid rekrytering?

Nya nätverk
Söker du givande utbyte 

av strategiska nätverk 
och affärsarenor?

Finansiering
Söker du nya 

finansieringsvägar?

Vi hjälper dig att

Timrå är en tillväxtkommun med starka förutsättningar 
som gynnar företagare. Har du också upptäckt det? 
 Näringslivskontoret arbetar kontinuerligt med företag 
som vill flytta till Timrå och etablera verksamheten här. 
Vi vill gärna underlätta ditt företags etablering.

Etablera dig 
i TimråE

TA
B

LE
R

A

 ”Ta tidig kontakt.”
 ”Vi har hittat bra förut-
sättningar för framtiden. 
Om du också överväger 
en etablering här, ta 
då tidigt kontakt med 
Närings livs kontoret.”
Lars Eklund,  
Sunds Fibertech.

Det är kostnads fritt 
att kontakta oss och 
vi behandlar dina 
företags hemligheter  
med sekretess.

/12 /13



SÖ
K

ER
 D

U
:

V
I K

A
N

: Vi kan erbjuda 
givande diskussioner 

om dina framtida 
möjligheter.

Vi kan guida dig 
till meningsfulla 

sammanhang för 
samverkan med  

andra företagare.

Vi kan hjälpa dig att 
planera framåt redan 
idag. Vi kartlägger 

behoven hos alla före-
tag i Timrå och kan 

bidra till ett långsiktigt 
perspektiv.

Vi kan informera om 
logistikmöjligheter 
som passar dig.  

I Timrå kommun har  
vi alla trafikslag:  

väg, järnväg, flyg  
och sjöfart.

Diskussions-
partner

Söker du en påläst 
partner att diskutera 
framtidsplaner med?

Nya nätverk
Söker du ett affärs-

nätverk att lösa 
gemensamma  
problem med?

Framtids-
planering

Söker du en långsiktig 
plan med realistisk 
branschanpassning?

Logistik  - 
lösningar

Söker du kunskap  
om möjligheter inom 
import och export?

Vi hjälper dig att

Timrå kommun är idag bas för både stora internationella 
bolag och många små lokala företag. Cirka 85 procent av 
alla företagare i Timrå har fem eller färre anställda och 
många av dem har en tydlig önskan att växa. Vi på 
Närings livskontoret vill underlätta scaleup som får  
ditt företag att utvecklas och bli större.

Växa vidareVÄ
X

A

Det är kostnads fritt 
att kontakta oss och 
vi behandlar dina 
företags hemligheter  
med sekretess.

 ”En bra plats  
för utveckling.”
 ”Utifrån vår horisont är 
Timrå en bra plats för 
utveckling. Kommunen 
har en uttalad, ärlig 
ambition att stötta 
näringslivet.”
Ingela Ekebro, SCA.
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  Timrå kommun arbetar för att inspirera till att förverkliga affärsidéer, etablera verk-
samheter på orten och utveckla befintliga företag. Fråga oss gärna om hjälp.

Vi är proffs
På service!
I Timrå går företagen före. Det innebär att det finns 
välgrundade beslut och en gemensam vision om att 
alltid arbeta med näringslivets bästa för ögonen. 
Visionen sträcker sig över politiska gränser och förenar 
våra politiker och tjänstemän i en orubblig samsyn.  
Vi är väl medvetna om att 
företagens välgång är 
avgörande för både 
näringslivets och hela 
samhällslivets framtid.

Till din tjänst.
Cirka 20 nyckel handläggare från 
fyra olika förvaltningar arbetar 
med vår företagsservice.
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Ta hjälp av oss för ännu bättre resultat
Näringslivskontoret arbetar därför med tillväxt som mål och siktar 

på att erbjuda Norrlands bästa företagsklimat. Vårt syfte är att vara 

en katalysator för ekonomisk framgång, vilket innebär att vi verkar 

för att hjälpa företagare att nå ännu bättre resultat.

Vi vill inspirera till att starta nya företag och utveckla befintliga. 

Vi arbetar för ökat antal etableringar och inflyttning som även 

gynnar näringslivet. Vi ger stöd i beslutsprocessen, erbjuder 

välgrundad rådgivning och skapar mötesplatser och nätverk som 

ger lönsamt kunskapsutbyte och nya samarbetsmöjligheter.

Låt oss förenkla arbetsdagen för dig
Näringslivskontoret gör kontakter med kommunen och andra 

myndigheter enkla och smidiga för dig, så att du kan fokusera 

på din affärsverksamhet. Kontakta oss så ser vi till att du som 

företagare snabbt får rätt hjälp. Vi hörs!

Näringslivskontoret gör 
kontakter med kommunen 
och andra myndigheter enkla 
och smidiga för dig.”

Lars Eklund, Sunds Fibertech.
Vi flyttade företaget till Timrå eftersom vi hittade den bästa lokalen här och logistiskt passar läget oss mycket bra. Den främsta 
fördelen med Timrå kommun är närheten mellan Näringslivskontoret, övriga tjänstemän och politiker. De håller verkligen ihop lag-
delarna och verkar i en tajt triangel av intressenter, vilket ger oss en speaking partner oavsett ärende. Genom att resonera om våra 
expansionsplaner med dem har vi hittat bra förutsättningar för framtiden. Om du också överväger en etablering här, ta då tidigt 
kontakt med Näringslivskontoret och skapa en förståelse för ditt företag genom att vara öppen, ärlig och tydlig med dina behov.  
För var och en har ju sina specifika nyckelfaktorer för att skapa tillväxt.
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Terminalvägen 10, 861 82 Timrå. Växel: +46 (0) 60-16 31 00. E-post: naringslivskontor@timra.se

Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. 
Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt 
avstånd till shopping och nöjen. I Timrå finns både bandy och ishockey på elitnivå. Timrå är känt som en företagarvänlig kommun. 
Kommunen är näst bäst i Norrland enligt Svenskt Näringslivs rankning i företagsklimat år 2016, och på sjätte plats i landet när det gäller 

service till företagen. 2015 fick vi utmärkelsen Sveriges näst godaste och Norrlands godaste kranvatten.

Get to know the spirit of Timrå:

#FROMTIMRÅWITHLOVE

fr
os

tin
g.

se


